
Innspill fra Byarkitekten 10.12.18 

Sandbrekkevegen 

Byarkitekten fokuserer på gode løsninger i utforming som ivaretar kvaliteter og målsetninger som vi har satt 

oss som mål i Samfunnsdelen av kommuneplanen. Hvordan kan arkitektur være et verktøy for å skape en 

attraktiv aktiv særpreget gåby og hvordan kan de nye boligene ivareta sosial bærekraft i måten den er 

organisert og utformet på. 

 

Skala 

Fortetting i eksisterende småhusbebyggelse utfordrer som regel skalaen på stedet. For å ivareta noen av de 

kjente størrelsene i bebyggelsen rundt er de arkitektoniske valgene viktig. Det er måten de nye volumene 

utformes på gjennom oppdelinger, nedtrappinger og fasadevalg som bidrar til å bryte volumene ned og 

imøtekomme en annen skala. 

Byarkitektene ser at valg av løsning trapper seg ned og tilpasser seg i ytterkantene.  

Det er viktig at utrykket og de arkitektoniske elementene bidrar til en god skala. Valg av sokkel og de øvre 

etasjene gjør at bygget forsterker lengdeutrykket og gjør at bygningskomplekset virker lengre enn det er. Dette 

må bearbeides. Forholdet mellom øvre og nedre del bør flettes noe mer sammen slik at det demper virkningen 

av den lange horisontale sokkelen. Det kan gjøres gjennom fasadeutforming og gjennom valg av 

vindusformater, farger mm. Det å bryte ned volumer handler både om forholdet til omkringliggende 

bebyggelsesstrukturer OG i forhold til lesbarhet av hver enkelt bolig som en del av boligkomplekset. At en kan 

se hvor en bor selv i en stor blokk er viktig for tilhørigheten. 

 

Nærmiljø byliv, aktivitet og boligkvaliteter 

Det er svært positivt at det legges opp til rekkehus på de to første etasjene med desentraliserte innganger. Det 

bidrar til gode forhold mellom ute og inne og øker bruk, tilhørigheten og felleskaps- funksjonene rundt 

utearealene. En løsning med inngang på sol og hagesiden gir imidlertid noen utfordringer i forhold til 

funksjonaliteten til boligen. Inngangsparti, spiseplass og bodareal «spiser» noe av de muligheten som ligger for 

godt lys og god interaksjon mellom inne og ute. Siden bebyggelsen ligger inntil en fjellskjæring i bakkant kan de 

nedre boligarealene nesten sees på som ensidig belyst. Det er viktig å siker i planen at de kvaliteter en ønsker å 

få til gjennom innganger i front, ikke reduserer boligkvalitetene mht lys og luft og interaksjon med ute.  I denne 

sammenheng vil vi se det som en fordel at grunnplanet på leilighetsløsningen var bredere og ikke så dype. 

Direkte utgang fra fellesareal til uteareal vil øke interaksjonen inne ute og  gi økt følelse av areal i boligen 

gjennom inkludering av uteareal når dørene står åpne. 

 

Forholdet mellom de to boligblokkene, volumer høyder mm 

Inngangen til de fleste boligene er fra felles utearealer samt trapp opp til heis og trappehus. Det er positivt at 

ikke baksiden blir hovedinngangsparti pga vanskelige forhold i forhold til lys og trygghet. At trappeoppgangen 

legges fra fellesrom er interessant. Da blir måten en løser smuget mellom bygningen og veggene i dette 

rommet viktig. Hjørnene er viktig for å skape kvalitet og gode overganger mellom fontfasade og sidefasader. 

Kanskje trappen kan være mer åpen og bidra til litt liv og variasjon i fasaden slik at ikke disse fasadene oppleves 

som lukkede høye vegger. Volumene trapper seg fint ned mot omgivelsene og bidrar til noe variasjon og 

tilpasning til omgivelsene. Vi ser at barnehagen i bakkant allikevel får dårlige solforhold om vinteren pga de nye 

byggene. Her må volumet reduseres slik at sol på utearealet ivaretas også om vinteren. 

 

Støyskjerming og gåby kvaliteter 

Å bygge by som gjør at folk velger å gå fordi det føles lett, raskt, trygt og vakkert er et fokus som byarkitekten 

er opptatt av i alle plan og byggesaker. Utformingen av støyelementene er viktig i denne sammenheng som den 

veggen folk skal gå langs. Det er positivt at en bruker små bygningsvolumer og varierte støyskjermer som 

elementer mot gangveg og støy og skaper naturlige målpunkt og funksjoner som en del av fellesarealene for 

boligene. Det er viktig at kvaliteten av disse også tilfaller gangvegen som går utenfor i form av variasjon og 

kanskje noe avstand mellom elementene. Kan den lange veggen brytes opp med noe glass eller lignende som 

gir en frekvens av variasjon så bidrar det til kvaliteter for den forbipasserende. 
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